
  

 
ANUNȚ 

 
Consiliul Județean Olt organizează examen de promovare în grad profesional imediat 

superior celui deținut pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Olt care îndeplinește condițiile de promovare în grad profesional. 
 

A. DENUMIREA POSTULUI 
 

Denumirea postului: inspector de specialitate, grad profesional I, nivel studii S; 
Structura: Compartimentul Administrativ al Biroului Informatică și Administrativ - Direcția 

Economică, Buget-Finanțe. 
 

B.   PROBE DE EXAMEN 
      

Proba scrisă. 
 

C.   CONDIŢII DE PARTICIPARE LA EXAMEN 
 

a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional din care promovează;  
b) să fi obţinut calificativul «foarte bine» la evaluarea performanţelor profesionale individuale 

cel puţin de două ori în ultimii 3 ani în care acesta s-a aflat în activitate.  
c) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.  
 
 

D.   CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A EXAMENULUI 
 

1. Perioada de depunere a dosarelor de înscriere la examen – dosarele se depun în 
termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării anunțului, respectiv în perioada 14 – 20 
aprilie 2021. 

2. Selecția dosarelor de înscriere: în termen de 1 zi lucrătoare de la data expirării 
termenului de depunere a dosarelor. 

3. Data probei scrise: 29.04.2021. 
4. Locul și ora desfășurării probei scrise: Sediul Consiliului Județean Olt, B-dul A.I.Cuza, 

nr.14, Slatina, ora  
 

E.   ACTE OBLIGATORII LA DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA  EXAMEN 
 

a) cerere de înscriere la examen; 
b) copie a actului de identitate; 
c) copii ale evaluărilor performanţelor profesionale individuale din ultimii 3 ani în care 

candidatul s-a aflat în activitate;  
d) adeverinţă eliberată de compartimentul de resurse umane din cadrul unităţii organizatoare 

a examenului din care să rezulte vechimea în gradul profesional deținut;    
e) adeverinţă eliberată de compartimentul de resurse umane din cadrul unităţii organizatoare 

a examenului prin care se adevereşte că nu are o sancţiune disciplinară neradiată în 
condiţiile legii; 

f) referatul de evaluare întocmit de șeful ierarhic. 
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F.  BIBLIOGRAFIA 
 

1. Constituţia României, republicată; 
2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
3. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
4. Hotărârea Guvernului nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de 

valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
5. Legea nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată; 
6. Legea nr.53/2003 Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare , Titlul II - 

Contractul individual de muncă; 
7. Ordonanţa nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile 

administraţiei publice şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
8. Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice , cu modificările şi completările ulterioare ; 
9. Legea nr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările ulterioare. 

 
 

VI. RELAȚII SUPLIMENTARE 
 

Relații suplimentare se pot obține de la domnul AMZU Andrei Lucian - consilier, clasa I, grad 
profesional principal la Serviciul Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, telefon:0249/431080 int.117. 

 
 
 

PREȘEDINTE, 
 
 
 
 
 

         ȘEF SERVICIU, 
 Serviciul Resurse Umane și 

Managementul Unităţilor Sanitare 
        

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afișat astăzi, data de 14.04.2021, ora 09,00, la sediul Consiliului Județean Olt și pe pagina de 
internet www.cjolt.ro secțiunea Informare cetățeni/ Concursuri/Examene. 
Nume și prenume:  
Semnătură……………………………….. 


